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Inleiding 

Hoe vaak twijfel jij aan je spelling? Moet je nu een d of een t schrijven? En wel een 

spatie of geen spatie? In dit handige e-book bespreken we de 10 meest gemaakte 

spelfouten in het Nederlands. Doe er je voordeel mee en voorkom dat jij ze 

maakt! 

1. Hun of hen? 

2. Gebeurt of gebeurd? 

3. Er vanuitgaan of ervan uitgaan? 

4. Vind of vindt? 

5. Beter als of beter dan? 

6. U hebt of u heeft? 

7. Jou of jouw? 

8. Sannes plan of Sanne’s plan?  

9. Deze, die, dit of dat? 

10. Kostenloos of kosteloos?  
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1. Hun of hen? 

De meest gestelde vraag die wij bij taalcursussen Nederlands krijgen is of het nu 

hen of hun is. Ik probeer dit stap voor stap duidelijk te maken in dit eerste 

hoofdstuk. 

1. Hun wordt gebruikt als bezittelijk voornaamwoord: 'Dat is hun boek', 'Ik fietste 
naar hun huis.'  
 

2. Hun als onderwerp (“Hun hebben er helemaal geen verstand van”) is altijd 

fout. Hun moet in deze zin zij zijn: “Zij hebben er helemaal geen verstand van.” 
 

3. Gebruik het persoonlijk voornaamwoord hen in de volgende gevallen: 

a. Na een voorzetsel. Bijvoorbeeld: 'Ik geef het boek aan hen'; 'Ik deed het 

voor hen'; 'Zijn houding jegens hen'; 'Hoe gaat het met hen?'; 'Hij blijft altijd 

bij hen'; 'De mensen stonden om hen heen'; 'Dankzij hen ben ik op tijd'; 'Wat 

moet er volgens hen gebeuren?'; 'Ik krijg het van hen.' 

b. Als lijdend voorwerp. Bijvoorbeeld: 'Ik bekijk hen'; 'Hij ontslaat hen'; 'Zij 

mijdt hen.' Een goed controlemiddel: als je de zin lijdend maakt (met 

worden), verandert hen in het onderwerp zij ('Ik bel hen/hun op' - 'Zij 

worden opgebeld' - dus 'Ik bel hen op'). 

 

4. Gebruik het persoonlijk voornaamwoord hun als het een meewerkend 

voorwerp is en er geen voorzetsel voor staat. Je kunt er dan vaak wel een 

voorzetsel bij denken (bijvoorbeeld aan, voor, bij of volgens) of een 

voorzetselgroep (met betrekking tot, ten aanzien van e.d.).   

Voorbeelden: 

• Ik geef hun het boek. (hun = 'aan hen') 

• Hij schonk hun een kopje koffie in. (hun = 'voor hen') 

• Hij rookt hun te veel. (hun = 'volgens hen, wat hen betreft') 

• China is hun te ver. (hun = 'voor hen') 

• De tranen stonden/sprongen hun in de ogen. (hun = 'bij hen') 

 

Tip: als je twijfelt, gebruik dan ze. In niet al te formele teksten is dit vaak prima 

bruikbaar als alternatief voor hen én hun: 'Ik geef ze (hun) het boek', 'Laat ze 

(hen) maar praten.' 
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2. Gebeurt of gebeurd? 

Hierbij is het de grote vraag of het tegenwoordige tijd is of voltooide tijd.  

In de tegenwoordige tijd gebruiken we de stam + t, dus gebeurt.  

Ik zie dat het gebeurt. 
Dat gebeurt bijna elke dag. 

Als het een voltooid deelwoord is, schrijven we gebeurd. Er staat dan altijd nog 

een persoonsvorm bij, bijvoorbeeld “is” of “was”.  

Dat is nu al een paar keer gebeurd. 
Wat is er eigenlijk gebeurd? 

Waarom schrijven we hier gebeurd met een d? Hiervoor gebruiken we het 

zogenaamde ’t kofschip. Als de laatste letter van de stam in ’t kofschip zit, dan 

schrijven we een t. Bij het werkwoord gebeuren is de laatste letter van de stam 

een r en die zit dus niet in ’t kofschip. We schrijven daarom een d.  

Vergelijk dit eens met het werkwoord maken. Hier eindigt de stam op een k. Die 

letter zit in ’t kofschip, dus komt eindigt het voltooid deelwoord op een t: 

gemaakt.  

Tip: Voelt de zin meer als verleden tijd? Kies dan voor gebeurd.  

Hier namen we als voorbeeld “gebeuren”, maar dit geldt natuurlijk voor alle 

werkwoorden waarbij de stam eindigt op een letter die niet in ’t kofschip zit, 

bijvoorbeeld betekenen: 

Wat betekent dat? 
Hij heeft altijd veel voor mij betekend. 
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3. Er vanuitgaan of ervan uitgaan? 

Schrijf ervan en uitgaan elk als één woord, tenzij er iets tussen er+van of uit+gaan 

staat. Het hele werkwoord is namelijk uitgaan van. En “er” schrijf je altijd vast aan 

het voorzetsel dat erop volgt. 

• Laten we er maar van uitgaan. 

• Ga er maar van uit dat ik het doe. 

• We gaan er dus van uit dat hij niet komt. 

• Ik ging ervan uit dat je dat wist. 

De regels voor het aaneen- of los schrijven van er (en hier, daar en waar) en een 

voorzetsel zijn heel in het kort als volgt: 

Er wordt vaak aan een voorzetsel vast geschreven: eraan gewend zijn, erbij zijn, 

ervoor kiezen, enz. 

Als er nog een voorzetsel in de zin voorkomt, hoort dat vaak bij het werkwoord 

in de zin: we zijn eraan toegekomen, dat ze erbij aansloot, dat hij ervoor uitkwam, 

enz. 

In sommige gevallen wordt er echter los geschreven. Vaak is er een zogeheten 

plaatsonderwerp en hoort het voorzetsel niet bij er: 

• Wat zit er achter zijn gedrag? 

• Wat komt er achter die wand? 

Het wel of niet gebruiken van een spatie kan enorme gevolgen hebben voor de 

betekenis van de zin. Zie het volgende voorbeeld: 

Wat doe je er aan?  
(er als plaatsonderwerp) 
Betekenis: wat maak je ergens aan vast?  

Of welke kleding trek je op een bepaalde gelegenheid aan? 

Wat doe je eraan? 
(er vast aan het voorzetsel) 
Betekenis: kun je de situatie veranderen?  
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4. Vind of vindt? 

Tja, altijd lastig, de spelling van de werkwoorden in de tegenwoordige tijd. Toch 

is de basisregel eigenlijk heel simpel. Bij “ik” gebruiken we enkel de stam en bij 

jij, hij en zij komt er een t achter de stam. Nu is dit bij het werkwoord vinden niet 

altijd duidelijk. Daarom de volgende tip: Tip: Vervang “vind” door “loop”. Wordt 

het “loopt”? Dan moet het ook “vindt” worden, stam+t dus ;) Laten we de 

verschillende situaties eens doornemen: 

Ik loop op straat. We zien en horen geen t, dus schrijven we die ook niet bij 

vinden: Ik vind het leuk! 

Jij / hij / zij / u loopt op straat. Hier is wel duidelijk een t te zien en te horen, dus 

komt die bij vinden ook om de hoek kijken. Daardoor krijgen we dt: Hij vindt het 
fantastisch.  

Als “jij” achter het werkwoord staat, schrijf je geen t. Bijvoorbeeld: Loop jij zo 
even met mij mee? Er is geen t te zien en te horen, dus ook: Vind jij dat ook zo’n 
goed idee? 

Let extra goed op bij je achter het werkwoord. De ene keer schrijf je wel een t en 

de andere keer niet! Ook hier is het heel simpel: vervang het werkwoord vinden 

maar door lopen.  

Tip: kun je “je” vervangen door “jouw”, dan krijg je een t; kun je “je” vervangen 

door “jij”, dan krijg je geen t. Bijvoorbeeld: 

• Vindt je (jouw) moeder dat een goed idee? Want: Loopt je moeder even 

mee? We zien een t. 

• Vind je (jij) dat een goed idee? Want: Loop je even mee. We zien geen t. 

Er is ook nog zoiets als de “gebiedende wijs”, bijvoorbeeld: Loop toch eens door! 
We zien en horen hier geen letter t achter loop. Dan moet dat bij vinden dus ook 

niet: Vind de schat! 

Bovenstaande trucjes zijn toe te passen bij alle werkwoorden waarvan de stam 

eindigt op een d. Bijvoorbeeld worden, houden en melden. Gewoon vervangen 

door lopen dus.  
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5. Beter als of beter dan? 

Voor veel mensen een enorme irritatie als iemand zegt: “Hij scoort beter als mij”.  

Ook bij Van Kraaij Educatie vinden we het vreselijk als cursisten dit zeggen. In 

deze zin staan namelijk twee taalfouten. Laten we eens kijken naar de regels van 

het gebruik van als en dan. 

Eigenlijk is ook deze regel niet zo heel moeilijk. Je gebruikt als bij een 

vergelijking.  

Bijvoorbeeld: zo … als, even … als, hetzelfde als.  

Hij is even groot als zijn broer. 
Ik scoor even hoog als mijn klasgenoot. 

Het woord dan gebruik je bij een vergrotende trap, bijvoorbeeld: 

Hij is veel groter dan zijn broer. 
Ik scoor veel hoger dan mijn klasgenoot. 

Ook bij ander(e), ander en niets gebruik je dan: 

Hij kraamde niets dan onzin uit. 
Dit gaat op een andere manier dan we gewend zijn. 

Dus dat betekent dat in de zin “Hij scoort beter als mij”, het woordje als moet 

worden vervangen door dan. Dan nog even naar de tweede fout in deze zin. Hier 

moet “ik” staan in plaats van “mij”. Hoe kun je dit checken? Maak de zin maar 

langer, door er een extra persoonsvorm achter te zetten: “Hij scoort beter dan 

mij scoor” of “Hij scoort beter dan ik scoor”? Duidelijk de tweede variant. 

Nog een voorbeeld: “Mijn broer is langer dan hem” of “Mijn broer is langer dan 

hij”. Laten we er een persoonsvorm “is” achter zetten en we weten of het 

meteen: “Mijn broer is langer dan hem is” of “Mijn broer is langer dan hij is”? Ook 

duidelijk de tweede variant. 

Kortom: doe ons allemaal een lol en zeg voortaan “Hij scoort beter dan ik”.  
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6. U hebt of u heeft? 

Wat is juist: u hebt of u heeft? Deze vraag wordt mij ook op kantoor vaak 

gesteld. Het antwoord op deze vraag is misschien niet bevredigend, maar het is 

allebei goed. De vorm “u heeft” wordt vaker gebruikt, maar heeft nadrukkelijk 

niet de voorkeur, zo valt ook te lezen op de website van Onze Taal. Men 

adviseert om “u hebt” te gebruiken. Dat is namelijk eigentijds en consequent. Je 

zegt ook niet “u is”, maar “u bent”, wat overeenkomt met de tweede persoon (jij-

vorm).  

Het is ook: u kunt, u zult en u wilt.  

Voorbeelden van de website van Onze Taal: 

• Hebt u een hond, mevrouw? 

• U hebt mijn vraag nog niet beantwoord. 

• Ik vroeg aan u en uw man of u een hond hebt. 

• Waarom hebt u mijn vraag niet beantwoord? 

• U hebt helemaal gelijk. 

• Hebt u uw wachtwoord al ingevuld? 

Maar nogmaals: u heeft is niet fout.  
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7. Jou of jouw? 

Hier is de grote vraag of het een bezittelijk of persoonlijk voornaamwoord is. 

Jouw is een bezittelijk voornaamwoord. Het duidt altijd bezit aan. Andere 

bezittelijke voornaamwoorden zijn mijn, uw, zijn, haar, ons/onze, jullie en hun. 

Bijvoorbeeld: 

• Ik heb het jouw moeder gevraagd. (de moeder van jou) 

• Jouw cake is het lekkerst. (de cake van jou) 

• Naar jouw theorieën luister ik altijd graag. (de theorieën van jou) 

• Ik doe het, maar op jouw verantwoording! ('de verantwoording van jou') 

In “van jou” komt er geen w achter jou. De bezitsrelatie wordt hier uitgedrukt 

door het voorzetsel van. Alleen als jouw in z'n eentje bezit aanduidt, is de w juist. 

Dus: 'Het boek is echt van jou' en 'Het boek is echt van jouw zus' ('van de zus van 

jou'). 

Jou is een persoonlijk voornaamwoord. Andere persoonlijke voornaamwoorden 

zijn ik, mij, zij, hem, u en wij. In de volgende zinnen is jou juist, omdat het geen 

bezit aanduidt: 

• Ik heb het jou gevraagd. 

• Gijs zag jou gisteren in de stad. 

• Is dat van jou of van haar? 

• Dat ga ik meteen voor jou doen.  

Tip: als je twijfelt of je jou of jouw moet schrijven, is het soms handig jou(w) in 

gedachten te vervangen door hem (kan alleen persoonlijk voornaamwoord zijn) 

of zijn (kan alleen bezittelijk voornaamwoord zijn). Als hem in de zin past, past 

jou ook; als zijn in de zin past, is jouw juist: 

• Ik heb het hem gevraagd, dus: Ik heb het jou gevraagd. 

• Gijs zag hem gisteren in de stad, dus: Gijs zag jou gisteren in de stad. 

• Is dat van hem of van haar?, dus: Is dat van jou of van haar? 

• Is dat zijn boek?, dus: Is dat jouw boek? 

• Zijn moeder houdt erg van toneel, dus: Jouw moeder houdt erg van toneel. 

De vormen jou en jouw worden eigenlijk alleen gebruikt als er nadruk op ligt. 

Vaak kunnen ze vervangen worden door je. 

De voorbeelden op deze pagina zijn afkomstig van de website van Onze Taal.  
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8. Sannes plan of Sanne’s plan?  

We hebben hier te maken met een s achter de naam, om het bezit aan te tonen, 

de zogenaamde bezits-s. Deze schrijf je altijd aan het woord vast, ook als het 

woord eindigt op een e of é. Dus het wordt Sannes plan en Renés fiets. En ook 

gewoon: Machtelds analyse, mijn vaders auto. 

Regelmatig worden bovenstaande varianten onterecht met een apostrof 

geschreven. Niet meer doen dus! Maar: wanneer komt er dan een apostrof? Dat is 

alleen het geval als het bezittende woord eindigt op een a, i, o, u of y. De ’s is dan 

nodig voor de juiste uitspraak. Bijvoorbeeld: oma’s iPhone, Harry’s iPad. 

Dan heb ik op deze pagina nog wat ruimte over en bespreek ik nog twee 

bijzonderheden: 

1. Als de laatste lettergreep eindigt op een enkele e die als “ee” klinkt, wordt ook 

een apostrof gebruikt: 

Zoë's baan. 

2. Na een naam die op een hoorbare sisklank eindigt, komt wel een apostrof maar 

geen extra s:  

Bas' examentraining.  
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9. Deze, die, dit of dat? 

Ook dit is een onderwerp waar men regelmatig mee stoeit. Wanneer wordt welk 

woord gebruikt. De basisregel is als volgt: Verwijs je naar een de-woord of een 

meervoud, dan is deze of die juist. Verwijs je naar een het-woord of naar iets 

onbepaalds, dan is dit of dat juist.  

• De foto die daar hangt, is vergeeld. 

• Het boek dat daar ligt, is van mij. 

Laten we deze stof nog even uitbreiden met drie extra tips: 

1. Deze en dit verwijzen van oorsprong naar iets wat dichtbij is. Die en dat zijn 

verder weg. (Dit verschil is wel vervaagd.) 

• Deze mensen wachten al het langst; die op de bank zijn daarna aan de 

beurt. 

• Je moet die boom daar snoeien; deze hier mag pas volgend jaar. 

• Ik vond dit boek beter dan dat boek. 

2. Deze en in mindere mate dit kunnen (te) formeel overkomen. Die en dat 

worden vaker gebruikt en klinken meestal wat vlotter en neutraler.  

• Vertel ons uw wensen; wij vertalen deze/die in een ontwerp. 

• Als het ontwerp gereed is, kunt u dit/dat door ons laten realiseren. 

3. Verwijzen met een van deze vier woorden kan soms gekunsteld of nadrukkelijk 

klinken. Persoonlijke voornaamwoorden zoals hij, hem, ze, haar en het zijn een 

alternatief.  

• We hebben de broek niet in uw maat, maar we kunnen hem wel bestellen. 

• Uw bloeddruk kunt u laten controleren door de assistente. Ze is hiervoor 

elke maandag- en woensdagmiddag beschikbaar. 

• Als het ontwerp gereed is, kunt u het door ons laten realiseren. 

• Vertel ons uw wensen; wij vertalen ze in een ontwerp. 

Ook de voorbeelden van deze pagina komen weer van de website van Onze Taal.  
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10. Kostenloos of kosteloos?  

De juiste spelling is kosteloos. Maar je hoeft je niet te schamen als je dit fout 

schrijft. Het is namelijk een bekende instinker bij de best ingewikkelde regels 

voor de tussen-n. Ik probeer in Jip en Janneketaal de basis van deze regel toe te 

lichten. 

De regel met de tussen-n geldt alleen voor samenstellingen. Dat zijn woorden die 

zijn opgebouwd uit afzonderlijke woorden, die ook allebei los kunnen worden 

gebruikt. Neem bijvoorbeeld kosten en plaatje. Het wordt kostenplaatje. En zo is 

het ook bij: hondenhok, boekenbon en pannenkoek. 

Echter is het woord kosteloos geen samenstelling, omdat “loos” niet zelfstandig 

kan worden gebruikt. Je kunt niet zeggen “de loos” of “het loos”. Noem “loos” 

daarom een achtervoegsel. En bij achtervoegsels gebruiken we geen tussen-n.  

Ook als het eerste deel van de samenstelling een werkwoord of een bijvoeglijk 

naamwoord is, wordt geen tussen-n gebruikt: rijkelui. 

Ook wordt geen tussen-n gebruikt als het eerste deel geen meervoud heeft, 

bijvoorbeeld tarwemeel en rijstepap.  

Nog een leuk voorbeeld is het volgende: 

• Spinnewiel 

Het eerste gedeelte komt van het werkwoord spinnen, dus geen tussen-n. 

• Spinnenwiel 
Het eerste gedeelte is een zelfstandig naamwoord, dus met een tussen-n. 
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Over de auteur: Bart van Kraaij 

In 2008 begon ik met het verzorgen van 

bijlessen. Een paar avonden in de week 

was ik onder de pannen om lessen 

wiskunde, economie en m&o te geven. 

Het werd steeds drukker en op een 

bepaald moment besloot ik er een kleine 

vergoeding voor te vragen. 

Regelmatig kreeg ik de vraag of ik ook 

bijles in bijvoorbeeld scheikunde kon 

geven. Dit is natuurlijk erg lastig als je bedrijfseconomie studeert en ik schoof 

deze aanvragen dan ook door naar medestudenten. We ontwikkelden een 

website, een administratiesysteem en bestelden visitekaartjes: Van Kraaij 

Educatie - Studiebegeleiding was geboren. 

Ondertussen studeerde ik bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg. In 

2012 rondde ik de master Accounting af. Veel van mijn medestudenten gingen 

aan de slag bij een groot accountantskantoor. Ik wist echter nog niet zeker of ik 

dat wel wilde. Daarom besloot ik om nog de master Strategic Management te 

doen, die ik in 2013 afrondde. Daarna naderde het moment om te kiezen dan toch 

echt. Ga ik door met mijn eigen bedrijf, ga ik een docentenopleiding volgen of ga 

ik wellicht aan de slag als accountant of consultant? Van Kraaij Educatie - 

Studiebegeleiding had zich inmiddels ontwikkeld tot een professionele 

organisatie. We verzorgden duizenden bijlessen per jaar. Waarom hier dan niet 

mee doorgaan en het bedrijf verder ontwikkelen? Een prachtige mogelijkheid om 

onderwijs en ondernemerschap te combineren. Mijn keuze voor het 

ondernemerschap werd in 2013 direct beloond met de titel Jonge Ondernemer 

van het Jaar. Dat inspireerde mij om het dienstenaanbod uit te breiden met 

diverse nieuwe educatieve concepten, die anno 2016 samen Van Kraaij Educatie 

vormen. 

Over Van Kraaij Educatie 

Van Kraaij Educatie brengt mensen naar een hoger niveau. Ons bedrijf bestaat uit 

diverse educatieve concepten, die werken als bemiddelingsbureau. Wij brengen 

bedrijven, studenten, docenten en professionals samen. Voor een goed 

leerproces is een persoonlijke aanpak belangrijk. We kennen onze klanten en 

spelen in op hun behoeftes. Dat resulteert altijd in oplossingen op maat.  
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Van Kraaij Educatie 

Van Heemstraweg 53 

6651 KH Druten 

Contactpersoon: Swen Wigmans 

Telefoon: 0487-745003 

E-mail: info@vankraaijeducatie.nl 

Dit e-book is samengesteld door Van Kraaij Educatie. Het is verboden om zonder 

toestemming van Van Kraaij Educatie inhoud of informatie van deze reader te 

bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, 

publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken etc. ongeacht 

het oogmerk ervan. 


